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ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 30 ნოემბრის 

 N111 დადგენილების 

დანართი 1 

 
ცვლილება : 

ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 06 თებერვლის N06-01/10 დადგენილებით 

 

ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულებით გათვალისწინებული გამოცემების 

(სამეცნიერო ჟურნალები, კრებულები და სხვა) ნუსხა 
 

1. ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

   

1.1. Web of Science (Clarivate Analytics) 

http://mjl.clarivate.com 

1.2 Scopus; 

https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015 

1.3 ERIH (European Reference Index of the Humanities); 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&ep

d=-1&tv=true 

1.4. SCImago Journal&Country Rank; 

http://www.scimagojr.com 

1.5. google Scholar; 

1.6. 

პატენტები.  https://worldwide.espacenet.com და http://www.sakpatenti.gov.ge 

1.7. სტუ-ს შრომათა კრებულები 

  

2. ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების  ფაკულტეტი 
(ცვლილება ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 06 თებერვლის 06-01/10 დადგენილებით) 

 

განათლების მიმართულებით: 

 

1.1. Web of Science (Clarivate Analytics) http://mjl.clarivate.com  

1.2. Scopus; https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015  

1.3.  ERIH (European Reference Index of the Humanities); 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-
1&tv=true  

1.4.   SCImago Journal&Country Rank; http://www.scimagojr.com  

1.5. google Scholar; https://scholar.google.com/ 

  

ასევე:  

1. მეცნიერება და ცხოვრება. ISSN: 1987-9377.  თბილისი; www.tu.edu.ge 

2. ინტელექტუალი, ISSN1512-2530. http://www.inteleqtuali.ge  

http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
http://www.scimagojr.com/
https://worldwide.espacenet.com/
http://www.sakpatenti.gov.ge/
http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
http://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/
http://www.tu.edu.ge/
http://www.inteleqtuali.ge/


3. განათლების მეცნიერება,  http://jes.org.ge   

4. ,,SEPIKE” scientific journal. 

(http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html

)., 

5. International Academic Research Journal of Business and Management (Index 

Copernicus). Published by: Academic Research Publishers. ISSN: 2227-1287 (Print); 

Website: http://acrpub.com/ 

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულებით: 

1.1.Web of Science (Clarivate Analytics) 

http://mjl.clarivate.com 

1.2. Scopus; 

https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015 

1.3. ERIH (European Reference Index of the Humanities); 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-

1&tv=true 

1.4.   SCImago Journal&Country Rank; 

http://www.scimagojr.com 

1.5. Andrea Razmadze Mathematical Institute of  I. Javakhishvili Tbilisi State University; 

http://rmi.tsu.ge 

1.6. Georgian Engineering News; http://www.tech.caucasus.net/gen/ 
 
 
 

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

  

1.1. Web of Science (Clarivate Analytics) 
http://mjl.clarivate.com 
1.2. Scopus; 
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015 
1.3. ERIH (European Reference Index of the Humanities); 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=

-1&tv=true 
1.4. SCImagoJournal&CountryRank; 
http://www.scimagojr.com 
1.5 Google Scholar 

 

 

 

 
4. (ამოღებულია ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 06 თებერვლის 06-01/10 დადგენილებით) 

 

5. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1.1. Web of Science (Clarivate Analytics) 

http://mjl.clarivate.com 

http://jes.org.ge/
http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/Journal+LAssociation+1901+SEPIKE,p24780723,3.html
http://acrpub.com/
http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
http://www.scimagojr.com/
http://rmi.tsu.ge/
http://www.scimagojr.com/
http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
http://www.scimagojr.com/
http://mjl.clarivate.com/


1.2. Scopus; 

https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015 

1.3. ERIH (European Reference Index of the Humanities); 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&ep

d=-1&tv=true 

1.4. SCImago Journal&Country Rank; 

http://www.scimagojr.com 

1.5. Google Scholar;  

https://scholar.google.com 

1.6. EBSCO 

https://www.ebsco.com 

6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1.1. Web of Science (Clarivate Analytics) 
http://mjl.clarivate.com  

1.2.  Scopus; 
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015  

1.3.  ERIH (European Reference Index of the Humanities); 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&ep

d=-1&tv=true  

1.4.  SCImago Journal&Country Rank; 
http://www.scimagojr.com  

1.5.  Google Scholar 

 

 

მათ შორის ქართველოლოგიის მიმართულებით: 

1. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემები (ა. 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე; 

2. მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის 

შრომები). 

3. ენათმეცნიერების საკითხები (თსუ) 

4. ქართველოლოგია (თსუ) 

5. სპეკალი (თსუ) 

6. “Phasis” (თსუ)  

7. ლოგოსი - თსუ (რეფერირებადი) 

8. სჯანი (თსუ) 

9. ლიტერატურული ძიებანი (თსუ) 

10. რუსთველოლოგია(თსუ) 

11. ლიტინფო (ელექტრონული გამოცემა) 

12. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (იკე), თსუ 

13. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები (ქესს),თსუ 

14. საენათმეცნიერო ძიებანი, თსუ 

15. დიალექტოლოგიური კრებული, თსუ 

16. „კადმოსი“ (რეცენზირებადი, რეფერირებადი-ილიაუნი) 

https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
http://www.scimagojr.com/
https://www.ebsco.com/
http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources.uri?DGCID=Scopus_blog_post_check2015
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/search.action?xs=Topology&epd=-1&tv=true
http://www.scimagojr.com/


17. ბიზანტინოლოგია საქართველოში, ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო 

ასოციაციის საქართველოს კავშირის საერთაშორისო კონფერენციების მასალები 

(I,II,III,IV,…): ISBN 978-999..., თბილისი, ლოგოსი 

18. შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „კრიტიკა“ – ISSN 1987-7102 

19.  „სემიოტიკა“- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის კრებულები. 

20. „ძიებანი", ოთარ ლორთქიბანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის 

ცენტრის შრომების კრებული; 

21. „აღმოსავლეთმცოდნეობა", ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის კრებული; 

22. "ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო", გიორგი წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის კრებული; 

23. შრომები, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის კრებული; 

24. ახალი და უახლესი ისტორია, თსუ-ს ისტორიისა და ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები; 

25. საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული რეცენზირებადი 

ჟურნალი „ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია“ („History, Archaeology, 

Ethnology”).   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

26. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: ”ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში (1,2,...)” ბათუმი, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014. ISSN1987-7625, ISBN 978-9941-

434-91-4; ISSN1987-7625, ISBN 978-9941-409-91-2. 

27. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა სამეცნიერო 

კონფერენციების მასალები (I-II-III…): ISBN 978-9941-412-45-5 

28. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, თბილისი, 

საქართველო. 

29. საერთაშორისო სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი „ინტელექტი“, 

თბილისი, საქართველო. 

30. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, ქუთაისი, 

საქართველო. 

31. თსუ-ს გამომცემლობა: „ჰუმანიტარული კვლევები, წელიწდეული“ ISSN 

1987-8947 

32. შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „კრიტიკა“ – ISSN 1987-7102 

33. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის 

ცენტრის შრომები; 

34. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები; 

35. გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ–არქიტექტურული მუზეუმ-

ნაკრძალის კრებული; 



36. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები და კრებულები. 
 


